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DESIGN 

Hrönn Jonsdóttir

GARN

BABY BOMULL 100 % bomull, 50 gram = ca 180 meter 

STØRRELSER

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 74 (80) 89 (96) 104 (114) 126 (132) cm 

Hel lengde ca 50 (51) 52 (54) 56 (58) 60 (62) cm

GARNFORBRUK 

3 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (5) nøster

FARGE 

Aquagrønn 508

PINNEFORSLAG 

Stor rundp nr 3

Hjelpep

STRIKKEFASTHET 

27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

  Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.

Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 

skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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NB! Pass på å skifte tråder i sidene, for å unngå at 

trådfestene viser. 

BOLEN 

Legg opp 200 (216) 240 (260) 280 (308) 340 (356) m på 

p nr 3. 

Sett 4 merker jevnt fordelt; 1 i hver side og 1 midt foran 

og midt bak = 50 (54) 60 (65) 70 (77) 85 (89) m mellom 

merkene. Strikk rundt i glattstrikk. 

Når arbeidet måler 33 (33) 33 (34) 35 (36) 37 (38) cm, strikkes 

neste omgang slik: *Strikk til det gjenstår 2 m før merket, sett 

2 m på hjelpep bak arbeidet, strikk 2 r, strikk m fra hjelpep r*, 

gjenta fra *-* 3 ganger til. 

Del arbeidet ved merkene, og strikk hver del for seg.

HØYRE BAKSTYKKE

= 50 (54) 60 (65) 70 (77) 85 (89) m. 

Strikk fram og tilbake i glattstrikk, samtidig som det felles 2 m 

i hver side på hver 2. p slik: 

1. p: (= vrangen) Strikk vr. 

2. p: Strikk 1 r, 3 r sammen, strikk til det gjenstår 4 m, ta 1 r 

løs av 3 ganger, flytt de 3 m tilbake til venstre p, og strikk de r 

sammen i bakre m-ledd, 1 r. 

Gjenta 1.-2. p i alt 7 (7) 7 (9) 11 (12) 13 (14) ganger = 22 (26) 32 

(29) 26 (29) 33 (33) m. 

Strikk 1 p vr fra vrangen. 

Fell videre 2 m i ermehull-siden og 1 m ved halsen på hver 

2. p slik: 

1. p (= retten): Strikk 1 r, 3 r sammen, strikk til det gjenstår 

3 m, ta 1 r løs av 2 ganger, flytt de 2 m tilbake til venstre p, og 

strikk de r sammen i bakre m-ledd, 1 r. 

2. p: Strikk vr. 

Gjenta 1.-2. p 0 (1) 2 (1) 0 (0) 1 (1) ganger til = 19 (20) 23 (23) 

23 (26) 27 (27) m. 

Størrelser S, XL, XXL og XXXL: 

Fell 1 m i hver side 1 gang: 

1. p: (= retten) Strikk 1 r, 2 r sammen, strikk til det gjenstår 

3 m, ta 1 r løs av 2 ganger, flytt de 2 m tilbake til venstre p, 

og strikk de r sammen i bakre m-ledd, 1 r = 19 (20) 21 (23) 23 

(24) 25 (25) m. 

2. p: Strikk vr. 

Alle størrelser: 

Fell videre 1 m ved halsen på hver 2. p: 

1. p: (= retten) Strikk r til det gjenstår 3 m, ta 1 r løs av 

2 ganger, flytt de 2 m tilbake til venstre p, og strikk de r 

sammen i bakre m-ledd, 1 r. 

2. p: Strikk vr. 

Gjenta 1.-2. p 3 (4) 4 (4) 5 (6) 6 (6) ganger til = 15 (15) 16 (16) 

17 (17) 18 (18) m. 

Strikk videre uten fellinger til arbeidet måler 17 (18) 19 (20) 21 

(22) 23 (24) cm fra delingen. Fell av. 

VENSTRE BAKSTYKKE / HØYRE FORSTYKKE 

Strikkes som høyre bakstykke, men speilvendt. 

VENSTRE FORSTYKKE 

Strikkes som høyre bakstykke. 

MONTERING 

Sy sammen på skuldrene.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

Venstre forstykke
/

høyre bakstykke

Høyre forstykke
/

venstre bakstykke


